Wytyczne dla uczestnika części testowej zawodów I stopnia
XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021)
1. Część testowa zawodów pierwszego stopnia XV Olimpiady Matematycznej Juniorów odbędzie się
w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) punktualnie o godzinie 9:00 w szkołach, które
zarejestrowały swój udział w OMJ. Zawody potrwają 75 minut i zakończą się o godzinie 10:15.
Test będzie się składać z 15 zadań zamkniętych.
2. Sprawdź na stronie internetowej Olimpiady omj.edu.pl, czy Twoja szkoła jest zarejestrowana
do udziału w OMJ. Skontaktuj się ze szkolnym koordynatorem OMJ, aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące przebiegu zawodów na terenie Twojej szkoły.
3. Na test zabierz ze sobą:
a) podpisaną przez rodzica zgodę udział w Olimpiadzie zawierającą stosowne zgody RODO
(plik będzie można pobrać ze strony internetowej Olimpiady kilka dni przed testem lub
otrzymać od szkolnego koordynatora OMJ);
b) kilka czystych kartek (posłużą Ci jako brudnopis), długopis piszący kolorem niebieskim lub
czarnym oraz przyrządy do konstrukcji geometrycznych (ołówek, cyrkiel, linijka).
4. Podczas zawodów nie będzie można korzystać z książek, notatek, kalkulatorów, a także z żadnych
urządzeń elektronicznych i innych pomocy.
5. Przed rozpoczęciem rozwiązania wpisz czytelnie na każdej stronie arkusza testowego, w miejscu
do tego wyznaczonym, swoje dane: imię (lub imiona), nazwisko oraz klasę. Sprawdź, czy otrzymany przez Ciebie arkusz testowy zawiera wszystkie strony (łącznie jest ich 4) i czy każda strona
jest czytelna.
6. Rozwiązanie testu polega na rozstrzygnięciu, które stwierdzenia podane w podpunktach do każdego zadania są prawdziwe, a które fałszywe. Odpowiedzi udzielasz wpisując w oznakowane miejsca
T (stwierdzenie prawdziwe) lub N (stwierdzenie fałszywe).
7. Za podanie trzech poprawnych odpowiedzi we wszystkich podpunktach jednego zadania otrzymujesz 1 pkt, za dwie poprawne 12 punktu, a w pozostałych przypadkach 0 punktów.
8. Nieudzielenie odpowiedzi lub udzielenie odpowiedzi nieczytelnej, jest równoznaczne z udzieleniem
odpowiedzi błędnej.
9. Podczas trwania zawodów możliwe są jedynie pojedyncze, krótkie wyjścia do toalety. Kwadrans
przed końcem zawodów, czyli między godz. 10:00 a 10:15 nie wolno opuszczać sali (chodzi zarówno
o krótkie wyjścia do toalety, jak i zakończenie pracy).
10. Wszelkie rysunki, rachunki i inne zapiski pomocnicze należy wykonywać w brudnopisie. Po zakończeniu pracy oddaj dyżurującemu nauczycielowi jedynie arkusz testowy.
11. Po wcześniejszym skończeniu pracy i oddaniu arkusza testowego dyżurującemu nauczycielowi
powrót na salę i kontynuowanie rozwiązywania zadań nie są możliwe.
12. Przed zakończeniem pracy sprawdź jeszcze raz podane odpowiedzi i w razie konieczności popraw
je w sposób opisany na pierwszej stronie arkusza. Tuż przed oddaniem arkusza upewnij się, czy
wszystkie jego kartki są opatrzone Twoimi danymi: imieniem (lub imionami), nazwiskiem oraz
klasą.
Powodzenia!
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